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Introduktion
Integrationen mellem TimeLog Project og e-conomic består af delintegrationer, der til sam-
men giver et smidigt samarbejde mellem de to systemer:

1. Automatisk overførsel af kunder fra TimeLog Project til e-conomic
2. Automatisk overførsel af kontakpersoner fra TimeLog Project til e-conomic
3. Automatisk overførsel af medarbejdere fra TimeLog Project til e-conomic
4. Automatisk opdatering af oplysninger om kunder og kontaktpersoner i e-conomic
5. Synkronisering af varenumre mellem TimeLog Project og e-conomic
6. Automatisk overførsel af fakturaer fra TimeLog Project til e-conomic
7. Afstemning af fakturaer mellem de to systemer

Integrationen til e-conomic er tilgængelig fra og med TimeLog Project 5.5.

Den klassiske måde at integrere mellem tidsregistreringssystemer og økonomisystemer er 
at overføre timerne til økonomisystemet og fremstille fakturaerne her. Dermed foretages 
omsætnings- og omkostningsanalyserne i økonomisystemet – typisk baseret på varenumre 
og finanskonti.

Snittet mellem TimeLog Project og e-conomic er lidt anderledes, idet fakturaerne produceres 
i TimeLog Project, og selve fakturaen inklusive varelinier overføres til e-conomic i sin helhed. 
Det giver en række fordele:

1. TimeLog Project er mere velegnet til at bygge fakturaer på baggrund af data om tid.
2. Der kan foretages økonomiske analyser i TimeLog Project med alle tilgængelige dimen-

sioner (medarbejder, projekttype, projektkategori, afdeling, etc.).
3. Projektlederne kan finde alle oplysninger om fakturering i TimeLog Project og behøver 

derfor ikke adgang til e-conomic.

Hvad er e-conomic?
e-conomic er et online regskabs-
system, som bruges af tusinder af 
virksomheder verden over – samt 
bogholdere og revisorerer – fra 
mindre virksomheder og til top 10 
revisionsvirksomheder.

Siden 2001 har e-conomic udviklet 
sig til at være den ideelle partner for 
virksomheder, som søger fleksibilite-
ten, funktionaliteten samt friheden til 
selv at beslutte, hvor og hvornår de vil 
håndtere deres regnskaber.

Med hovedkontor i København og 
kontorer i flere europæiske lande be-
skæftiger e-conomic ca. 90 medarbej-
dere og er p.t. repræsenteret i 9 lande.

I 2010 havde e-conomic en omsæt-
ning på ca. € 7,1 millioner.

www.e-conomic.dk

Fig. 1
Integrationen mellem TimeLog 
Project og e-conomic.
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Opsætning
Opsætningen af integrationen foretages fra TimeLog Project og består af følgende trin:

1.  Oprettelse af forbindelse mellem TimeLog Project og e-conomic.
2.  Fastlæggelse af standardværdier for betalingsbetingelser, momszone, fakturaskabelon 

og debitorgruppe.
3.  Sammenkædning af kundedatabaserne i TimeLog Project og e-comomic.
4.  Sammenkædning af varekatalogerne TimeLog Project og e-comomic.
5.  Opsætning af varenummerrutine i TimeLog Project.

Kun brugere med rettigheder som systemadministrator i TimeLog Project kan foretage 
opsætningen af integrationen. Begynd i systemadministration ved at klikke på Standardin-
tegrationer i gruppen Integration og API (fig. 2).

Klik på e-conomic integration (fig. 3).

Fig. 2 (venstre)
Standardintegrationer er placeret 
under Integration og API i system-
administrationen.

Fig. 3 (højre)
Standardintegrationer.

Bemærk
Det er meget vigtigt, at alle opsætnin-
gens punkter er gennemført, inden 
integrationen tages i brug. Især kan 
manglende sammenkædning af kun-
dedatabaserne medføre oprettelse af 
kundedubletter i e-conomic, som det 
kan være tidskrævende at komme af 
med igen.

Opret forbindelse til e-conomic
For at oprette forbindelse til e-conomic skal sektionen Dine e-conomic login-oplysninger 
udfyldes (fig. 4). Aftalenummer, bruger-ID og adgangskode findes i e-conomic aftalen.

Klik derefter på Opret forbindelse. Nu oprettes der en forbindelse mellem TimeLog Project og 
e-conomic, og det kan tage op til 30 sekunder. Når systemerne er forbundet, skifter lampen 
Forbindelse farve til grøn, og der står Etableret i den (fig. 5).

Fig. 4
Indtast login-oplysninger til e-co-
nomic for at oprette forbindelse.

Fig. 5
I Status-panelet lyser lampen for 
forbindelse grønt, når forbindelsen 
er etableret.
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Sammenkædning af kundedatabaser
For at kunne overføre fakturaer til e-conomic, skal kunden på fakturaen også findes i e-cono-
mic. Når integrationen er i drift, sker overførsel af oplysninger om nye kunder og opdatering 
af eksisterende kunder automatisk, men inden integrationen tages i brug, er det nødvendigt 
at sammenkæde de to kundedatabaser.

Fremgangsmåden for sammenkædningen afhænger af, hvordan driftssituationen var, før 
integrationen påbegyndes. Følgende er de typiske scenarier:

1. Der er ingen kundedata i hverken e-conomic eller TimeLog Project.
2. Der er kundedata i e-conomic, men ingen i TimeLog Project (ny TimeLog kunde).
3. Der er kundedata i TimeLog Project, men ingen i e-conomic (ny e-conomic kunde).
4. Der er kundedata i både TimeLog Project og e-conomic.

Nedenfor gennemgås de fire scenarier hver for sig.

TimeLog Project indeholder en guide til enkel sammenkædning af kundedatabaserne i 
forbindelse med ibrugtagning af integrationen.

Klik på Sammenkæd kunder. Derved åbnes en guide til sammenkædning af kunder (fig. 6). 
Guiden opdeler kunderne i e-conomic i tre typer:

Et forslag
Kundepar, som umiddelbart kan genkendes.

 Flere forslag
Kunder i e-conomic, hvor der er fundet mere end en kunde i TimeLog Project, der matcher.

Ingen forslag
Kunder i e-conomic, hvor der ikke findes et match i TimeLog Project.

Hver type behandles i et selvstændigt faneblad (fig. 7).

Fig. 6
Sammenkædning af kundedata-
baser.

Scenarie 1: Der er ingen kundedata i hverken 
e-conomic eller TimeLog Project
I dette tilfælde er sammenkædning af kundedatabaserne ikke nødvendigt, så punktet kan 
springes over. Kunder vil blive oprettet løbende i e-conomic enten gennem sammenkæd-
ning fra kundedatabasen i TimeLog Project eller i forbindelse med fakturering. Fortsæt med 
afsnittet Hvordan og hvornår kunder oprettes i e-conomic.

Fig. 7
Guiden Sammenkæd kunder.

Bemærk
For at kunne overføre kunder fra 
TimeLog Project til e-conomic og 
sammenkæde kundepar, så må kun-
denummeret i TimeLog Project kun 
bestå af tal.

e-conomic accepterer ikke special-
tegn eller bogstaver i kundenum-
meret.
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Scenarie 2: Der er kundedata i e-conomic, men ingen i TimeLog Project
Begynd med at overføre de relevante kunder i e-conomic til TimeLog Project. Fanebladene 
Et forslag og Flere forslag vil være tomme og kan springes over. I fanebladet Ingen forslag 
vil alle kunder i e-conomic blive vist. Marker de kunder, som skal oprettes i TimeLog Project 
og vælg Importér som en ny kunde i TimeLog Project og tryk på OK.

Kunderne oprettes nu i TimeLog Project, og samtidig sammenkædes kunderne med e-
conomic kundedatabasen.

Scenarie 3: Der er kundedata i TimeLog Project, men ingen i e-conomic
I dette tilfælde er sammenkædning af kundedatabaserne ikke nødvendigt, så punktet kan 
springes over. Kunder vil blive oprettet løbende i e-conomic enten gennem sammenkæd-
ning fra kundedatabasen i TimeLog Project eller i forbindelse med fakturering. Fortsæt med 
afsnittet Hvordan og hvornår kunder oprettes i e-conomic.

Scenarie 4: Der er kundedata i både TimeLog Project og e-conomic
Denne sammenkobling er den mest tidskrævende, da der vil være behov for manuelt at koble 
de enkelte kundepar. Heldigvis har guiden en funktion, der hjælper med at finde kundepar, 
der passer sammen.

Guiden undersøger ligheder i:

•	 CVR- eller momsnummer.
•	 Telefonnummer
•	 Firmanavn

På den baggrund vil guiden opdele kundedatabasen i e-conomic i de førnævnte tre typer:

Et forslag
Kundepar, som umiddelbart kan genkendes.

 Flere forslag
Kunder i e-conomic, hvor der er fundet mere end en kunde i TimeLog Project, der matcher.

Ingen forslag
Kunder i e-conomic, hvor der ikke findes et match i TimeLog Project.

Fig. 8
Sammenkædning af kunder i fanebladet Ingen forslag.
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Trin 1: Et forslag
Fanebladet Et forslag viser en liste over kundepar, hvor guiden har fundet et enkelt match 
mellem TimeLog Project og e-conomic (fig. 9).

Inden kundeparrene sammenkædes er det vigtigt at gennemse forslagene, så der ikke opret-
tes forkerte kundepar. Er forslaget under TimeLog Project forkert, kan der vælges en anden 
kunde fra valglisten, eller rækken kan springes helt over.

For hvert kundepar, der kan godkendes, markeres checkboksen yderst til højre i rækken.

Når alle kundepar, der skal sammenkædes, er markerede, vælges en af de følgende handlinger 
i valglisten Vælg handling:

Overfør og anvend data fra e-conomic
Denne handling kæder kundeparrene sammen og overskriver kundedata i TimeLog Project 
med kundedata fra e-conomic. Felter, som ikke er udfyldt i e-conomic, bliver ikke overført.

Overfør og anvend data fra TimeLog Project
Denne handling kæder kundeparrene sammen og overskriver kundedata i e-conomic med 
kundedata fra TimeLog Project. Felter, som ikke er udfyldt i TimeLog Project, bliver ikke 
overført.

Importér som en ny kunde i TimeLog Project
Denne handling opretter en ny kunde i TimeLog Project på baggrund af data i e-conomic.

Tryk herefter på OK.

Klik nu på Næste for at fortsætte til næste trin.

Bemærk
Hvis der ved en fejl bliver oprettet et 
forkert kundepar, så kan sammenkæd-
ningen af et kundepar altid ophæves 
på kundekortet i TimeLog Projects 
kundedatabase.

Fig. 9
Sammenkædning af kunder i fanebladet Et forslag.

Trin 2: Flere forslag
Fanebladet Flere forslag viser en liste over de kunder i e-conomic, hvor guiden finder flere 
kunder, som matcher i TimeLog Project. Dette kan være tilfældet, hvis flere kunder i TimeLog 
Project bærer samme CVR-nummer, telefonnummer etc., som kunden i e-conomic (fig. 10).



Kom godt i gang med integration med e-conomic
Side 7 af 19

Der skal derfor tages stilling til hvilken af de matchende kunder, som skal danne kundepar 
med kunden i e-conomic. I valglisten under gruppen Vælg en kunde med matchende data 
vises de kunder i TimeLog Project, som alle passer til kunden i e-conomic. Hvis ingen af disse 
forslag kan bruges, kan man vælge en af de øvrige kunder fra gruppen Vælg en anden kunde.

For hvert kundepar, der kan godkendes, markeres checkboksen yderst til højre i rækken.

Når alle kundepar, der skal sammenkædes, er markerede, vælges en af de følgende handlinger 
i valglisten Vælg handling:

Overfør og anvend data fra e-conomic
Denne handling kæder kundeparrene sammen og overskriver kundedata i TimeLog Project 
med kundedata fra e-conomic. Felter, som ikke er udfyldt i e-conomic, bliver ikke overført.

Overfør og anvend data fra TimeLog Project
Denne handling kæder kundeparrene sammen og overskriver kundedata i e-conomic med 
kundedata fra TimeLog Project. Felter, som ikke er udfyldt i TimeLog Project, bliver ikke 
overført.

Importér som en ny kunde i TimeLog Project
Denne handling opretter en ny kunde i TimeLog Project på baggrund af data i e-conomic.

Tryk herefter på OK.

Klik nu på Næste for at fortsætte til næste trin.

Trin 3: Ingen forslag
Fanebladet Ingen forslag viser en liste over kunder i e-conomic, hvor guiden ikke har fundet 
et match med en kunde i TimeLog Project (fig. 11).

Man kan herefter markere hvilke kunder, som ønskes oprettet i TimeLog Project, og vælge 
en af følgende handlinger i valglisten Vælg handling.

Overfør og anvend data fra e-conomic
Denne handling kæder kundeparrene sammen og overskriver kundedata i TimeLog Project 
med kundedata fra e-conomic. Felter, som ikke er udfyldt i e-conomic, bliver ikke overført.

Overfør og anvend data fra TimeLog Project
Denne handling kæder kundeparrene sammen og overskriver kundedata i e-conomic med 
kundedata fra TimeLog Project. Felter, der ikke er udfyldt i TimeLog Project, bliver ikke overført.

Bemærk
Hvis der ved en fejl bliver oprettet et 
forkert kundepar, så kan sammenkæd-
ningen af et kundepar altid ophæves 
på kundekortet i TimeLog Projects 
kundedatabase.

Fig. 10
Sammenkædning af kunder i fanebladet Flere forslag.
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Importér som en ny kunde i TimeLog Project
Denne handling opretter en ny kunde i TimeLog Project på baggrund af data i e-conomic.

Tryk herefter på OK.

Klik nu på Afslut. Nu oprettes kunderne i TimeLog Project, og der oprettes en sammenkæd-
ning af de enkelte kundepar.

Bemærk
Hvis der ved en fejl bliver oprettet et 
forkert kundepar, så kan sammenkæd-
ningen af et kundepar altid ophæves 
på kundekortet i TimeLog Projects 
kundedatabase.

Fig. 11
Sammenkædning af kunder i fanebladet Ingen forslag.

Hvordan og hvornår kunder oprettes i e-conomic
Da e-conomic er virksomhedens økonomisystem, så er det vigtigt at kunne kontrollere, 
hvordan og hvornår der oprettes kunder her.

I en normal driftsituation vil man typisk foretrække, at kunder oprettes i e-conomic, både når 
der overføres en faktura på en ny kunde, og hvis man beder TimeLog Project om at overføre 
en kunde fra kundekortet i kundedatabasen.

Men når integrationen tages i brug første gang, kan det i nogle tilfælde være den bedste 
løsning, at kunder kun oprettes i e-conomic, såfremt man aktivt beder om det fra kunde-
databasen, mens automatisk oprettelse i forbindelse med overførsel af fakturaer ikke skal 
være muligt.

I opsætningen af e-conomic integrationen kan TimeLog Project indstilles til at følge et af 
følgende principper:

•	 Oprettelse af kunder foretages manuelt på kunder og kontaktpersoner.
•	 Oprettelse af kunder sker automatisk ved overførsel af første faktura. Samtidig er det muligt 

oprette kunder manuelt på kunder og kontaktpersoner.

Fig. 12
Oprettelse af kunder i e-conomic.
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Standardværdier ved overførsel af kunder
Når kunder oprettes i e-conomic, er der en række værdier, som skal være udfyldt i e-conomic. 
I den nuværende implementering af integrationen er det ikke muligt at sætte alle værdier 
på den enkelte kunde, så følgende fire værdier sættes lige nu centralt i TimeLog Project:

•	 Debitorgruppe
•	 Momskode (momszone)
•	 Betalingsbetingelser
•	 Skabelonsamling

Efterfølgende kan værdierne dog tilrettes i e-conomic og vil ikke blive overskrevet, når kun-
dedata automatisk opdateres fra TimeLog Project.

Bemærk
Værdierne i de fire valglister for kun-
der hentes fra e-conomic. Ændring 
af disse værdier foretages derfor i 
e-conomic.

Fig. 13
Standardværdier ved overførsel af 
kunder til e-conomic.

Standardværdier ved overførsel af medarbejdere
Når der overføres en faktura til e-conomic med en intern reference, så vil TimeLog Project 
undersøge, om medarbejderen allerede er oprettet på kunden. Hvis det ikke er tilfældet, 
oprettes der en medarbejder i e-conomics medarbejderkartotek.

Medarbejdere i e-conomic skal imidlertid tilknyttes en medarbejdergruppe. Den medar-
bejdergruppe, som anvendes som standard ved oprettelse af medarbejdere sættes under 
Standardværdier ved overførsel af medarbejdere.

Det er muligt at ændre medarbejdergruppe i e-conomic på medarbejdere, der er oprettet fra 
TimeLog Project, og medarbejdergruppen vil ikke blive overskrevet ved senere opdateringer.

Tryk på Gem, når alle indstillinger i denne sektion er foretaget.

Bemærk
Værdierne i valglisten for medarbej-
dergruppe hentes fra e-conomic.  
Ændring af værdier i valglisten foreta-
ges derfor i e-conomic.

Fig. 14
Standardværdier ved overførsel af 
medarbejdere til e-conomic.

Import af varenumre fra e-conomic
Et vigtigt element i integrationen mellem TimeLog Project og e-conomic er oprettelsen af et 
varenummerkatalog i TimeLog Project. e-conomic – og økonomisystemer i almindelighed – 
kræver, at hver fakturalinie er påtrykt et varenummer, som bestemmer, hvordan fakturalinien 
skal bogføres i regnskabet med hensyn til moms og omsætningsstatistikker.
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Opsætningen af varenumre i TimeLog Project består af følgende trin:

1. Import af varenumre fra e-conomic.
2. Opsætning af varenummerprincip for TimeLog Projects forskellige datatyper.
3. Opsætning af standardvarenumre for TimeLog Projects forskellige datatyper.

Integrationen kan godt fungere, selvom opsætning af varenummerprincip og standard-
varenumre ikke er gennemført. I så fald skal der manuelt vælges et varenummer til hver 
fakturalinie, når der oprettes en faktura i TimeLog Project.

Import af varenumre fra e-conomic

Begynd med at klikke på linket Import af varenumre i opsætningen af e-conomic integratio-
nen (fig. 15).

En liste over aktive varenumre i e-conomic hentes frem (fig. 16).

Marker de varenumre på listen, som skal anvendes i TimeLog Project. Vælg handlingen 
Aktivér og tryk OK.

Varenumrene er nu tilgængelige i TimeLog Project.

Fig. 15
Import af varenumre.

Fig. 16
Aktivering af varenumre.

Opsætning af varenummerprincip for TimeLog Projects datatyper
For at gøre det nemmere og hurtigere at fakturere kan TimeLog Project sættes op til at foreslå 
varenumre til fakturalinierne automatisk på baggrund af de data, der skal faktureres. Fx kunne 
timepriserne i TimeLog Project have selvstændige varenumre i e-conomic, eller projekttypen 
kunne bestemme hvilket varenummer, der benyttes til en fakturalinie. I begge eksempler er 
der tale om forslag, der kan fravælges under faktureringen.

For hver datatype og afregningsformer i TimeLog Project kan der vælges et princip for stan-
dardvarenumre (fig. 17).
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Fig. 17
Valg af standardvarenumre for 
datatyper i TimeLog Project.

Projektarbejde på medgået tid
Varenumre kan automatisk foreslås ud fra:

•	 Anvendt timepris
•	 Fasens fasetype
•	 Projektets projekttype
•	 Projektets projektkategori
•	 Fast varenummer på alle tidsregistreringer på medgået tid

Projektarbejde på fast pris
Varenumre kan automatisk foreslås ud fra:

•	 Projektets projekttype
•	 Projektets projektkategori
•	 Fast varenummer på alle rater

Indkøb/Udlæg
Varenumre kan automatisk foreslås ud fra:

•	 Indkøbets udgiftstype
•	 Fast varenummer på alle udgifter

Kørsel
Varenumre kan automatisk foreslås ud fra:

•	 Fast varenummer på alle kørselsregistreringer

Diæter
Varenumre kan automatisk foreslås ud fra:

•	 Fast varenummer på alle diætregistreringer

Ophold
Varenumre kan automatisk foreslås ud fra:

•	 Fast varenummer på alle opholdsregistreringer

Support på medgået tid
Varenumre kan automatisk foreslås ud fra:

•	 Supportsagens timepris
•	 Supportsagens supporttype
•	 Fast varenummer på alle supportsager

Support af typen abonnement eller klippekort
Varenumre kan automatisk foreslås ud fra:

•	 Fast varenummer på alle supportaftaler

Tryk Gem, når standardvarenumre er valgt.
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Opsætning af standardvarenumre for TimeLog Projects datatyper
Når der er valgt principper for standardvarenumre, er det tid til at vælge hvilke varenumre, 
som skal foreslås på hvilke data. Er det fx valgt, at varenummeret på projektarbejde på 
medgået tid skal foreslås ud fra de anvendte timepriser, så skal det nu konfigureres, hvilket 
standardvarenummer hver timepris i TimeLog Project skal have.

Klik nu på første Tilknyt varenumre til [datatype] link i sektionen Handlinger. Bemærk, at valg-
mulighederne afhænger af de valg, der blev foretaget i forrige afsnit (fig. 18).

Fig. 18
Valg af varenummerdimension på 
TimeLog projects datatyper.

Klik på fx Tilknyt varenumre til timepriser. I Timepriser er der en ny kolonne, Varenummer. Klik 
på en timepris’ navn eller på Rediger og vælg et varenummer. Det samme varenummer kan 
benyttes til flere timepriser. Hvis det ikke er muligt at vælge et enkelt varenummer til en time-
pris, kan det udelades, og der vælges så et varenummer i forbindelse med fakturering (fig. 19).

Når opsætningen af en datatypes varenumre er afsluttet, fortsættes med den næste datatype, 
indtil alle varenumre er konfigureret.

Fig. 19
Tilknytning af varenumre til timepriser.
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Bekræftelse af integrationsopsætning
Som afslutning på opsætningen af e-conomic integrationen skal der foretages en bekræftelse 
af, at alle trin i opsætningen er afsluttet (fig. 20).

Bekræftelsen skal betragtes som en checkliste, så intet glemmes eller overses. Særligt sam-
menkædningen af kunder kan ved manglende opsætning medføre, at TimeLog Project opret-
ter kunder i e-conomic, som findes der i forvejen. Dette kan dog kun ske, hvis kundenummeret 
i TimeLog Project ikke findes i e-conomic i forvejen. Er dette tilfældet, så vil overførslen fejle 
med en besked om, at kundenummeret findes i forvejen.

Klik på Aktivér integration, og TimeLog Project og e-conomic er integreret. Det kan bekræftes 
ved at se på statuslamperne i toppen af integrationsopsætning, som nu begge er grønne 
(fig. 21).

God arbejdslyst.

Fig. 20
Bekræftelse af integrationsopsæt-
ning.

Fig. 21
Status for forbindelse og integra-
tion.
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Brug af integrationen

Automatisk overførsel og opdatering af kunder
En kunde, der endnu ikke er oprettet i e-conomic, kan overføres manuelt fra kundekortet i 
TimeLog Project. I opsætningen af integrationen kan det desuden vælges, at kunden auto-
matisk bliver overført til e-conomic, når der overføres en faktura til denne kunde.

Når kunden overføres til e-conomic, oprettes en fast sammenkædning mellem kunden i 
TimeLog Project og i e-conomic. Efterfølgende rettelser af kundens data i TimeLog Project 
vil medføre, at kundens data også opdateres i e-conomic.

Overfør en kunde og lav en sammenkædning af kunden med e-conomic ved at markere 
checkboksen Sammenkæd med e-conomic og tryk på Opdater (fig. 22).

En sammenkædning kan til enhver tid ophæves ved at markere checkboksen Fjern sam-
menkædning til e-conomic og trykke på Opdater (fig. 23).

Bemærk
Hvis der rettes i kundens data i 
e-conomic, så vil rettelserne blive 
overskrevet, når kundens data op-
dateres i TimeLog Project. Derfor 
bør alle rettelser foretages i TimeLog 
Project, hvorfra de vil blive overført til 
e-conomic.

Når en kunde oprettes i e-conomic fra TimeLog Project, så er det ikke alle data, der kan over-
føres fra kundekortet i TimeLog Project. Følgende e-conomic data overføres eller opdateres 
ikke fra kundekortet i TimeLog Project:

•	 Debitorgruppe
•	 Betalingsbetingelser
•	 Momskode	(momszone)
•	 Skabelonsamling

Når en ny kunde oprettes i e-conomic fra TimeLog Project, bruges standardværdier for de-
bitorgruppe, betalingsbetingelser, momskode og skabelonsamling fra opsætningen af in-
tegrationen (se også Standardværdier ved overførsel af kunder). Disse værdier kan senere 
rettes i e-conomic uden at blive overskrevet, når kundedata opdateres fra TimeLog Project.

Appendix A viser en detaljeret oversigt over sammenkædning af kundedata mellem TimeLog 
Project og e-conomic.

Fig. 22
Overførsel og sammenkædning af 
kunder.

Fig. 23
Ophævelse af sammenkædning 
mellem en kunde i TimeLog Project 
og en kunde i e-conomic.
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Automatisk overførsel og opdatering af kontaktpersoner
En kontaktperson, der ikke er oprettet i e-conomic endnu, kan overføres manuelt fra kontakt-
personkortet i TimeLog Project, men vil også blive overført automatisk, hvis der overføres en 
faktura, hvor kontaktpersonen er anvendt.

Opret en sammenkædning på kontaktpersonkortet i TimeLog Project ved at markere check-
boksen Sammenkæd med e-conomic og tryk på Opdater (fig. 24).

Første gang data om kontaktpersonen overføres oprettes en sammenkædning af kontakt-
personen i TimeLog Project og i e-conomic. Sammenkædning sker på baggrund af fornavn 
og efternavn. Efterfølgende rettelser i kontaktpersonens data i TimeLog Project overføres 
med det samme til e-conomic.

Ophæv en sammenkædning på kontaktpersonkortet i TimeLog Project ved at markere check-
boksen Fjern sammenkædning til e-conomic og trykke Opdater (fig. 25).

Bemærk
Hvis der rettes i kontaktpersonens data 
i e-conomic, så vil rettelserne blive 
overskrevet, når kontaktpersonens 
data opdateres i TimeLog Project. Alle 
rettelser bør derfor foretages i TimeLog 
Project, hvorfra de vil blive overført til 
e-conomic.

Fig. 24
Overførsel og sammenkædning af 
kontaktpersoner.

Fig. 25
Ophævelse af sammenkædning 
mellem en kontaktperson i Time-
Log Project og en kontaktperson i 
e-conomic.

Automatisk overførsel og opdatering af medarbejdere
Når der oprettes fakturaer i TimeLog Project er det muligt at angive en medarbejder som 
intern reference på fakturaen. Hvis medarbejderen ikke findes i e-conomic med samme navn, 
så oprettes der automatisk en ny medarbejder i e-conomics medarbejderkartotek.

Når medarbejderen overføres første gang, oprettes en sammenkædning af medarbejderen 
i TimeLog Project og e-conomic. Sammenkædningen sker på baggrund af fornavn og efter-
navn. Efterfølgende rettelser i medarbejderens data i TimeLog Project overføres med det 
samme til e-conomic.

Bemærk
Hvis der rettes i medarbejderens data 
i e-conomic, så vil rettelserne blive 
overskrevet, når medarbejderens data 
opdateres i TimeLog Project. Alle ret-
telser bør derfor foretages i TimeLog 
Project, hvorfra de vil blive overført til 
e-conomic.
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Overførsel af fakturaer og kreditnotaer
Det er muligt at overføre et ubegrænset antal fakturaer og kreditnotaer fra TimeLog Project 
til e-conomic i én omgang.

Et eksempel på en typisk proces omkring fakturering:

1.  Projektlederen/økonomifunktionen bygger en faktura i TimeLog Projects fakturamodel.
2.  TimeLog Project foreslår for hver varelinie et varenummer baseret på de data, som vare-

linien indeholder.
3.  Hvis der er flere varenumre repræsenteret under en varelinie, så skal brugeren afgøre, 

hvilket varenummer der bruges for linien, eller om varelinien skal splittes i flere linier.
4.  Projektlederen efterlader fakturaen i kladdetilstand.
5.  Økonomifunktionen godkender fakturaen og bogfører den i TimeLog Project.
6.  Økonomifunktionen overfører alle fakturaer, som ikke tidligere er overført, til e-conomic, 

hvor de oprettes i kladdetilstand og befinder sig under menupunktet Igangværende 
fakturaer.

7.  Økonomifunktionen tilføjer eventuelt ekstra varelinier til fakturaen i e-conomic.
8.  Økonomifunktionen bogfører og sender fakturaen til e-conomic.
9.  Økonomifunktionen afstemmer overførte fakturaer i Overfør fakturaer til e-conomic i 

TimeLog Project.

Oprettelse af en faktura
Når integrationen til e-conomic er aktiveret, oprettes fakturaerne i TimeLog Project, hvorfra 
de overføres til e-conomics fakturakladdeliste, Igangværende fakturaer.

Når der oprettes en fakturalinie i TimeLog Project, så skal der angives et varenummer. For 
at gøre det let, har TimeLog Project en rutine til at forelå varenummeret ud fra en datatype. 
Varenumre kan foreslås på baggrund af:

•	 Timepris
•	 Projekttype
•	 Projektkategori
•	 Fasetype
•	 Udgiftstype
•	 Supporttype (med TimeLog Help Desk)
•	 Supportaftale (med TimeLog Help Desk)

Eller slet og ret som et fast varenummer for alle poster af en given type (arbejde, udgifter 
etc.). Rutinen kan sættes op inde fra opsætningen af integrationen (se Opsætning af stan-
dardvarenumre for TimeLog Projects datatyper).

Fig. 26
Varenumre på fakturalinier.

Hvis man prøver at samle data med forskellige varenumre på en og samme fakturalinie, så 
opstår en konflikt, som brugeren vil blive bedt om at løse.
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Fig. 27
Varenummerkonflikt på en sam-
menlagt fakturalinie.

Overførsel af en faktura
Når en fakturaen er bogført, kan den overføres til e-conomic – enten enkeltvis i forbindelse 
med bogføring eller samlet fx i forbindelse med månedsfakturering.

For overførsel af den netop bogførte faktura klikkes på genvejen Overfør fakturaer til e-conomic 
(fig. 28), hvorefter siden åbnes med den aktuelle faktura valgt på forhånd (fig. 29). Da fakturaen 
allerede er valgt, skal der blot klikkes på Overfør.

Fig. 28
Varenummerkonflikt på en sammenlagt fakturalinie.

Fig. 29 (nederst)
Overfør en faktura.

Bemærk
Få vist enten ikke-tidligere overførte 
fakturaer eller tidligere overførte 
fakturaer. Sidstnævnte anvendes, 
hvis en allerede overført faktura skal 
overføres igen. Følg fremdriften ved 
at flytte radioknappen og trykke på 
Vis, indtil listen under ikke-overførte 
fakturaer er tom.
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Hvis en overførsel fejler (fx fordi et varenummer i TimeLog Project ikke findes i e-conomic), så 
forbliver fakturaen i listen over ikke-overførte fakturaer og markeres med med rød baggrund 
og en rød signallampe i venstre side. Klik på signallampen for at åbne integrationsloggen, 
hvor problemet kan afdækkes, hvorefter nødvendige skridt kan tages (fig. 30).

Fig. 30
Fejl i overførsel af faktura.

Når fakturaerne er overført til e-conomic, kan man vælge at få vist alle tidligere overførte 
faktuaer (fig. 31). I venstre side vises alle bogførte fakturaer i TimeLog Project indenfor den 
valgte visning. I højre side vises den tilhørende faktura i e-conomic. Dermed bliver det muligt 
at afstemme fakturabeløb, valuta, status samt fakturanumre.

Det er også denne visning, der gør det enkelt at finde tilbage til den faktura i TimeLog Project, 
som ligger til grund for fakturaen i e-conomic. 

Hvis en faktura ved en fejl er blevet slettet i e-conomic, så kan det også lade sig gøre at gen-
overføre fakturaen fra denne visning i TimeLog Project.

Fig. 31
Afstemning af fakturaer.
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Appendix A
Sammenhæng mellem kundedata i TimeLog Project og e-conomic
Nedenstående figur viser, hvordan data i TimeLog Project korresponderer med e-conomic.


